


I. O MOMENTO POLÍTICO

1.1 Três anos volvidos desde a IIª Assembleia da Organização, o país está  mergulhado na sua 
pior crise desde a revolução de Abril, fruto de uma política de direita de décadas, primeiro com 
o processo contra-revolucionário e a chamada integração europeia, com a destruição do sector 
produtivo e o inevitável acumular do défice externo, depois com a adesão ao Euro e a consequente 
perda de soberania cambial e a acentuada quebra de competitividade e, agora, com a chamada 
crise da dívida soberana.

1.2 A chamada  crise da dívida soberana desenvolve-se a partir da crise do subprime, na práti-
ca a continuação da crise, isto é, um salto em frente no processo de exploração capitalista, em 
que a economia real e os contribuintes são colocados ao serviço do sector financeiro, no primeiro          
momento com a nacionalização dos prejuízos da banca e, posteriormente,  no financiamento da sua 
recuperação, resultando  disso, a depauperação do país, do povo e dos trabalhadores.

1.3 Este processo de empobrecimento, em particular desde 2011, com a assinatura  do Pacto 
de Agressão, subscrito pelas troikas FMI/BCE/UE e PS/PSD/CDS, conduziu o país a um beco sem 
saída, em que os sucessivos pacotes de austeridade não só não resolvem problema algum, como 
os agravam e dificultam, objectivamente, à medida que o tempo passa, as condições de saída da 
situação.

1.4 Sendo impossível a saída da actual situação do país no quadro do Pacto de Agressão, 
isto é com o Memorando da(s) Troika(s), só a ruptura com o pacto e uma política alternativa que               
contemple o resgate de Portugal da Troika, a recuperação para o país do que é do país (soberania, 
direito ao desenvolvimento, sectores e empresas estratégicas) e a devolução aos trabalhadores e 
aos pensionistas dos rendimentos e dos direitos roubados.

1.5 Considerada a actual correlação de forças e o posicionamento de cada uma delas – PS, 
PSD, CDS e Cavaco Silva agarrados ao Pacto de Agressão - só a intensificação a luta de massas e o 
reforço do PCP podem possibilitar uma mudança de posicionamento político, em particular do PS, 
que possibilitem a queda do governo e a marcação de eleições e, mais importante ainda, a mudança 
de política.

1.6 No momento em que se realiza a IIIª Assembleia da Organização Concelhia de Arouca do 
PCP, o governo desenha uma fuga para a frente com a designada “Refundação do Estado”, na 
prática a segunda parte do seu programa político  (2013 e 2014), cujo receituário é igual à primei-
ra parte (2011 e 2012) – cortes nas funções sociais do Estado, cortes salariais, despedimentos,                       
privatizações -, baseado num pretenso “estudo técnico” encomendado ao FMI.

1.7 A principal tese desta “Refundação do Estado” – com um Estado mais pequeno os cidadãos 
pagam menos impostos – cai por terra com a análise da relação  impostos / despesas sociais entre 
2010 e 2013. Se considerarmos como índice 100 o cenário de 2010, os impostos estão em crescendo 
(perto de 110 em 2013), as despesas de Educação (menos de 80) e as transferências  para a Se-
gurança Social (menos de 95) e para o SNS (cerca de 85) estão em queda. Tendo em conta que aos 
impostos temos que  somar o aumento dos custos para os utentes, nas despesas sociais, então 
facilmente  se conclui que os portugueses saem, claramente, a perder.

1.8 Por estas razões 2013 é um ano muito importante na vida do país. Também, no plano local, 
tratando-se de ano de eleições autárquicas, é importante fazer um balanço do trabalho realizado 
nos últimos três anos e definir as orientações para os próximos dois a três anos, tendo com prin-
cipal objectivo, agora que está conseguida a intervenção regular do PCP em Arouca, consolidar a 
intervenção e alargar a influência do Partido e da CDU – Coligação Democrática Unitária.



II. O ESTADO ACTUAL DO CONCELHO

2.1 Os Censos 2011 revelaram uma quebra populacional, de 24.227 habitantes em 2001 para 
22.359 em 2011. Esta tendência de diminuição da população era já visível nas estimativas popu-
lacionais constantes nos anuários estatísticos do INE, na última década. Como já apontávamos na 
resolução política da IIª Assembleia de Organização  resultam de sucessivos anos de política de 
direita, particularmente acentuada a partir da nova fase da crise capitalista ocorrida na segunda 
metade da década.       

2.2 Política de direita esta que acelerou os processos de desertificação das periferias e de con-
centração populacional nos centros urbanos, sendo visível esta tendência tanto à escala nacional, 
como regional ou concelhia. Não é por acaso que das 20 freguesias de Arouca apenas a freguesia 
de Arouca ganha população (residual crescimento – 97 habitantes) quando comparados os censos 
2011 com os de 2001.

2.3 O concelho de Arouca dista do mar cerca de 40 km, mas mantém as características especí-
ficas de concelho do interior, tanto na morfologia do território, como no tecido económico, nas 
potencialidades e estrangulamentos, e nas características sociológicas da sua população.

2.4 Como referíamos nas duas assembleias anteriores, perante o contraste da paisagem de 
montanha  e a riqueza dos vales, mantém-se o minifúndio e a agricultura de subsistência, a in-
dustrialização é incipiente e o comércio e serviços em refluxo, devido à crise económica e, no caso 
dos serviços públicos, devido aos processos de concentração. Uma parte da população continua, 
diariamente, a deslocar-se diariamente para fora do concelho. 

2.5 Apesar da propaganda “geoparqueana”, os grandes desafios de desenvolvimento                     
mantém-se no essencial os mesmos desde  há uns tempos,  centrados na potenciação dos valores 
naturais, na preservação da cultura e na reconversão do sector primário, no combate à desertifi-
cação, na procura de patamares de industrialização razoáveis e compatíveis com a qualidade de 
vida que defendemos, na satisfação das necessidades básicas da população.

2.6 O Partido reafirma a validade das propostas apresentadas ao longo da última década, 
voltando a sublinhar a ideia que para o desenvolvimento concelhio interessam muito mais medidas 
concretas e com efeitos práticos junto das populações (envolvendo-as na tarefa de decidir o seu fu-
turo) do que uma gestão autárquica centrada em eventos efémeros e publicidade, prognosticando 
futuros quiméricos.

2.7 Os oitos anos da gestão PS / Artur Neves podem ser definidos por:

 2.7.1 Um posicionamento seguidista e colaborativo em relação ao Estado Central, de que 
são exemplos a concentração e o encerramento de escolas e a liquidação de freguesias;

 2.7.2 Um comportamento em sede de investimento, à boa moda cavaquista, centrado na 
captação de fundos europeus sem a necessária consideração das reais necessidades do concelho e 
do custo / benefício, de que são exemplo obras como as sobredimensionadas escolas EB1, a inter-
venção na Praça Brandão Vasconcelos, o projectado passadiço nas escarpas do Paiva, etc.;

 2.7.3 Uma actuação centrada na imagem e na propaganda, de que são exemplo a plêiade 
de iniciativas “geoparqueanas”, as inaugurações, os workshops, os concursos, as apresentações 
que semanalmente enxameiam a imprensa local;



 2.7.4 A existência de um modelo de desenvolvimento errado, baseado numa política de 
gabinete, alienada da participação popular, e sem uma perspectiva estratégica clara para o futuro 
de Arouca.

2.8 No caso da oposição deparámo-nos com um bluff   político:

 2.8.1 O PSD, apesar do histórico que possui (partido mais votado em Arouca e organização 
partidária mais numerosa) e das naturais ambições autárquicas, não tem apresentado uma crítica 
consistente ao estilo e à governação do PS;

 2.8.2 O CDS centrou a sua estratégia no mero tacticismo da candidatura de Paulo Portas 
à Assembleia Municipal, da qual esteve quase sempre ausente, o que deu origem a uma postura 
errática que não configura uma alternativa política à política do executivo camarário;

 2.8.3 A UPA, considerada a sua intervenção parlamentar e as afirmações dos seus                
responsáveis, mais do que alternativa à gestão Artur Neves apresenta-se como um complemento.

III. A ACTIVIDADE DO PARTIDO

3.1 Estes três anos que mediaram a segunda da terceira Assembleia de Organização                           
possibilitaram a consolidação de uma actividade política regular, visível, entre outras, através da 
utilização do período destinado aos munícipes nas assembleias municipais, na produção regular de 
notas à comunicação social e comunicados, na participação na luta de massas, tanto em iniciativas 
sindicais como populares, na produção de artigos de opinião para a imprensa local e na manuten-
ção do blogue – www.cduarouca.wordpress.com –, bem como na actualização das estruturas de 
propaganda e na realização de distribuições  na Feira de Arouca.

3.2 No triénio 2010/2012 assistimos a onze assembleias municipais, tendo em dez delas,           
enquanto munícipes, colocado questões sobre matérias importantes para o concelho. Foram levan-
tadas questões sobre temas como o Ambiente, a Educação, o Orçamento, a Saúde, o Turismo, bem 
como sobre questões mais concretas como a Variante, as Obras na Praça, os passadiços suspensos 
do Paiva, etc..      

3.3 Ao longo destes três anos produzimos 18 notas à comunicação social (NCS) e comunica-
dos. A estes documentos acrescentaram-se vários artigos de opinião dos camaradas Álvaro Couto, 
Benvinda Gomes, Francisco Gonçalves e Tadeu Saavedra, publicados na imprensa local e/ou no 
blogue www.cduarouca.wordpress.com. As NCS e Comunicados foram decrescendo à medida que, 
concomitantemente, foram crescendo os artigos de opinião.  

3.4 Durante o ano de 2010 produzimos dois documentos para memória futura, que tiveram 
impacto local, a “Apreciação da Regeneração Urbana do Centro Histórico de Arouca”, em 13 de 
Fevereiro e o caderno temático sobre educação “O Reordenamento Escolar do 1º Ciclo, da Escola 
Primária ao Centro Escolar”, a 25 de Setembro.          
 
3.5 A organização concelhia de Arouca, ao longo de 2010, 2011 e 2012, esteve sempre represen-
tada em todas as grandes iniciativas de Luta de Massas, bem como em todas as grandes iniciativas 
regionais e nacionais do Partido. Todas as campanhas nacionais do Partido (propaganda fixa e dis-
tribuição de documentos) tiveram também expressão em Arouca.       



3.6 Neste triénio organizámos ou patrocinámos a vinda a Arouca de algumas personalidades do 
Partido e da CDU: do deputado do PCP à Assembleia da República Jorge Machado, em 19 de Abril 
de 2010, em visita por causa da questão da Variante; em 24 de Abril de 2010, no Jantar Comemora-
tivo da Revolução de Abril, de Carlos Gonçalves, membro da Comissão Política do Comité Central 
do PCP; em 13 de Agosto de 2010, de João Ferreira, deputado do PCP ao Parlamento Europeu, 
numa visita de uma delegação do PCP às áreas ardidas; em 25 de Setembro de 2010, no lança-
mento do 1º caderno temático, de Jorge Pires, membro da Comissão Política do Comité Central 
do PCP; em 8 de Janeiro de 2011, no âmbito da candidatura de Francisco Lopes à presidência da 
República, de Sérgio Ribeiro, membro do Comité Central do PCP; em 29 de Abril de 2011, de Antero 
Resende, membro do Conselho Nacional do Partido Ecologista “Os Verdes”, no Jantar Comemo-
rativo da Revolução de Abril; em 28 de Maio de 2011, de Antero Resende, membro do Conselho 
Nacional do Partido Ecologista “Os Verdes”, na Sessão Pública “Rio Paiva, Que futuro?, realizada 
na Junta de Freguesia de Canelas; em 28 de Abril de 2012, no Jantar Comemorativo da Revolução 
de Abril, de Ilda Figueiredo, ex-deputada pelo PCP ao Parlamento Europeu; em 9 de Maio de 2012, 
num seminário organizado na Escola Secundária de Arouca, de João Ferreira, deputado do PCP ao 
Parlamento Europeu.     

3.7 Temos promovido, anualmente, o Jantar Comemorativo da Revolução de Abril, iniciativa 
unitária que assume particular importância, uma vez que é a única iniciativa assumidamente políti-
ca e de afirmação dos valores de Abril realizada no Concelho.

IV. A ORGANIZAÇÃO

4.1 A organização consolidou a sua lista de militantes. Somos 24, fruto do recente recruta-
mento de dois novos camaradas, estando mais um em fase de abordagem. Em 2010 éramos 24, en-
tretanto um camarada morreu e outro mudou de residência. Temos ainda 9 inscritos em processo 
de actualização da situação. Doze militantes pagam regularmente as quotas, o que representa uma 
evolução relativamente a 2010.          
 
4.2 A Comissão Concelhia é constituída por treze camaradas, onze inicialmente mais dois 
cooptados. Destes treze camaradas, três camaradas não têm tido uma participação regular por 
residirem fora do concelho e outro por razões profissionais. Os restantes nove camaradas da             
Comissão Concelhia têm garantido a actividade regular da organização.     
 
4.3 Foram realizadas, entre 2010 e 2012, 16 reuniões da Comissão Concelhia - 6 em 2010, 6 em 
2011 e 4 em 2012. O decréscimo em 2012 deveu-se, essencialmente, à sobreposição de actividades 
e reuniões, em particular no período de Setembro a Dezembro, com as duas  reuniões de debate 
e eleição de delegados ao XIX Congresso do Partido, realizadas conjuntamente com a organização 
concelhia de S. João da Madeira.

4.4 Estando agora consolidado o trabalho regular do Partido importa reforçar o Partido e a 
estrutura da organização, nomeadamente, renovar a Comissão Concelhia, atribuir tarefas a novos 
camaradas, alargar o número de militantes com quotas em dia, actualizar a situação dos nove       
inscritos não actualizados e, principalmente, efectuar novos recrutamentos. É este o grande          
desafio para o futuro.



V. OBJECTIVOS E TAREFAS DO PARTIDO - O FUTURO DO CONCELHO

5.1 No plano do Partido,  com o capital de militância e experiência acumulada, propomo-nos:

 5.1.1 Consolidar o trabalho colectivo, em particular através do funcionamento regular da 
Comissão Concelhia, bem como de reuniões regulares alargadas a activistas da CDU, preferencial-
mente antes das Assembleias Municipais;

 5.1.2 Apresentar candidaturas à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e ao maior 
número possível de freguesias, com o objectivo de aumentar a votação, em votos e percentagem, 
de modo a eleger autarcas;

 5.1.3 Participar activamente  na Assembleia Municipal e, se possível, nas Assembleias de 
Freguesia, com eleitos, ou na sua ausência, no período destinado aos munícipes;

 5.1.4 Manter em funcionamento e com actualização regular o blogue concelhio;

 5.1.5 Melhorar a regularidade das Notas à Comunicação Social e Comunicados, bem como 
divulgar, por via de artigos de opinião, o pensamento dos comunistas;  

 5.1.6 Lançar no primeiro semestre de 2013 o 2º caderno temático do PCP, subordinado ao 
tema – Ambiente e Desenvolvimento;

 5.1.7 Organizar anualmente o Jantar Comemorativo da Revolução de Abril;

 5.1.8 Participar em todas as acções  de defesa dos interesses dos trabalhadores e da 
população do concelho;     

 5.1.9 Realizar uma nova Assembleia de Organização no início de 2016;

 5.1.10 Participar no trabalho preparatório e na IX Assembleia da Organização Regional de 
Aveiro do PCP que decorrerá em Maio de 2013;

 5.1.11 Aumentar a divulgação do Avante e do Militante no concelho, nomeadamente através 
da sua distribuição pela organização partidária;

 5.1.12 Melhorar a recolha de quotizações e outras receitas, atingindo os 20 camaradas a 
pagar quotas até à IVª Assembleia de Organização de Arouca;

 5.1.13 Tentar cumprir a transferência mensal para a Direcção Regional de Aveiro e              
melhorar a resposta na questão da contabilidade concelhia;       
  
 5.1.14 Recrutar no mínimo 3 camaradas cada ano, num total de 10 camaradas até à próxi-
ma Assembleia de Organização; 

 5.1.15 Actualizar já em 2013, as 9 fichas de inscritos ainda desligados e que não estão    
contadas nos efectivos de militantes; 

 5.1.16 Participar activamente na Festa do Avante e aumentar a venda de Ep’s;

 5.1.17 Melhorar a ligação do Partido às massas, nomeadamente pela defesa das aspirações 
dos trabalhadores e das populações e pelo desenvolvimento da intervenção associativa e cultural 
dos comunistas e dos democratas e patriotas;



 5.1.18 Concretizar iniciativas públicas de afirmação do Partido e no âmbito da luta                   
ideológica que este desenvolve;

 5.1.19 Contribuir para o desenvolvimento, multiplicação e intensificação da luta de massas 
para romper com a política de direita e abrir caminho a uma alternativa e a um governo patrióticos 
e de esquerda.

5.2 Arouca precisa de um modelo de desenvolvimento global e integral, que permita a 
preservação do património existente, mas também que garanta possibilidades de desenvolvimento 
e de bem-estar à sua população. Nesse sentido pugnaremos:   

 5.2.1 Pelo ordenamento da Serra da Freita, a recuperação dos rios de montanha e dos 
respectivos ecossistemas, e propondo novamente a criação do Gabinete da Serra da Freita;

 5.2.2 Pela satisfação das necessidades da população no que se refere ao abastecimento 
de água, recolha de resíduos sólidos e saneamento básico, com as respectivas Estações de Trata-
mento de Águas Residuais em funcionamento;

 5.2.3 Pela industrialização com qualidade, o desenvolvimento do turismo, o apoio à agri-
cultura e ao mundo rural;

 5.2.4 Pela defesa de serviços públicos de proximidade e de qualidade na educação, no 
ensino e na saúde;   

 5.2.5 Pela defesa e valorização do património natural e edificado e do património cultural 
e imaterial de Arouca e dos arouquenses;

 5.2.6 Pelo ordenamento do território, sem cedência a interesses ilícitos;

 5.2.7 Pelo desenvolvimento cultural e desportivo e o envolvimento do movimento associa-
tivo na gestão da política cultural e desportiva;

 5.2.8 Pela descentralização, devidamente regulamentada e despartidarizada, de meios e 
competências para as Juntas de Freguesia;

 5.2.9 Pela defesa de uma distribuição da riqueza que coloque quem trabalha no centro 
das preocupações políticas, de modo a possibilitar a melhoria da qualidade de vida das populações.

5.3 O Partido Comunista Português continuará a trabalhar em prol do desenvolvimento do   
concelho  e em todas as lutas e iniciativas que visem a construção de um governo patriótico e 
de esquerda, centrado no resgate de Portugal da troika, na recuperação para o país dos seus                      
direitos inalienáveis  - a soberania nacional, o desenvolvimento equilibrado, a justiça social e 
os instrumentos essenciais do crescimento económico -, na devolução aos trabalhadores e aos      
pensionistas dos rendimentos e os direitos roubados, na senda de UMA DEMOCRACIA AVANÇADA – 
OS VALORES DE ABRIL NO FUTURO DE PORTUGAL,  tendo no horizonte uma sociedade mais justa 
e o fim da exploração do homem pelo homem.

Arouca, 23 de Fevereiro de 2013


